
Nenos, nenas, familias! Estades convidados 
a partir do 28 de maio a participar en 
desafíos, en descobrir tesouros ou 
coñecer xogos tradicionais como a corda, 
o peletre, os aros, colleita de mazarocas, 
o pano, carreiras de sacos… Vén facer 
nov@s amig@s!

A Concellaría de Promoción da Cidade 
pon en marcha a segunda edición de 
Xogos na rúa co propósito de converter 
os espazos públicos da cidade, dos 
barrios, en lugares de encontro das 
familias e dos veciños e veciñas, dos 
cativos e cativas para compartir xogos, 
risas e diversión.

Baixo os valores da igualdade, a 
solidariedade, o respecto ás persoas e 
ao medio ambiente, a estratexia Efecto 
PO2 da Concellaría de Promoción da 
Cidade ofrécevos un amplo programa 
de actividades e xogos que terán como 
escenario as rúas e prazas de todos os 
barrios e como protagonistas a tod@s vos!

Datas das actividades:
Maio e xuño

PRAZAS LIMITADAS



Calendario
Día Internacional do Xogo
Xogos en varios puntos da cidade para 
celebrar a efeméride.

Cando?
28 de maio. De 11 a 13 h.

Onde?
• Monte Porreiro, en paseo do Miradoiro
• Moureira-San Roque, rúa Raíña Victoria
• Mollabao, na pista de skate

II Campionato interbarrios 
Xogos na Rúa Efecto PO2
Consta de dúas xornadas:

• 1ª xornada: Competición de distintos 
xogos nos barrios.

• 2ª xornada: Final entre os gañadores 
dos barrios.

Cando?
11 e 12 de xuño. De 11 a 13 h.

Onde?
1ª xornada:

• Gorgullón-Eduardo Pondal, 
en rúa Pedro Sarmiento de Gamboa

• O Burgo-Zona Monumental, en ponte 
do Burgo

• Campolongo, no vial que vai da 
marquesiña de praza Galicia a rúa 
Alclade Hevia 

• Pontevedra Leste, na pasarela
• Valdecorvos, praza das Regas
• Moureira-San Roque, rúa Raíña Victoria.
• Mollabao, na pista de skate

2ª xornada:
• Final na Praza do Concello.

Inscríbete en: apuntate.pontevedra.gal


